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1 Bemærkninger til referatet fra den 17.3 2011
ABH henviste til punkt 7 ”Fældning af gamle træer” og meddelte, at hun ikke kunne forstå, hvordan
træet ikke var registreret på Pas-På-kortet, da det var kendt i DN-kredse og andre naturkredse, at
der var ugle i træet. JSN fortalte om Naturstyrelsens samarbejde med DOF om registrering i Hareskovene, og at hverken de registrerende ornitologer eller medarbejderne kendte til uglen i træet.
Drøftelsen endte med følgende konklusion: Pas-På-Kort skal fortsat ikke være offentlige tilgængelige via f.eks. hjemmesiden. Men medlemmer af brugerrådet og indberetterne fra DOF kan få PasPå-Kort i de skove de ønsker til forbedring og tjek ved at henvende sig til Jens Nielsen.

2. Meddelelser
KS meddelte:
• Driftsplanrevision: Styrelsens nye organisering og standard er fortsat under revision/udarbejdelse; men jeg forventer, at vi starter på revisionen i 2012, men intet er besluttet
endnu.
• Naturstyrelsen har revideret sin politik for træhandel: Det er målet at opnå markedets højeste priser. Styrelsen inddrager ikke lokal- og regionalpolitiske hensyn i træ- og flishandel, ligesom man ikke støtter almene formål og samarbejdsparter, naboer m.f. via fordelagtige
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•

•

•
•
•
•

salgspriser eller andre særligt gunstige vilkår. Det er ikke et mål i sig selv at servicere lokalt
forbrug af træ eller drive naturformidling via træsalget. Styrelsen opererer helt overvejende
med rationelt engrossalg til større kunder og prioritere alene detailsalg, hvor dette inkl. administrationsomkostninger giver mindst samme nettoindtægt.
Støttepunkt ved Hareskov Station: På sidste møde orienterede jeg om at vi som opfølgning
på kontakterne om Naturcenteret ved Hareskoven Station ville undersøge om vores hus
(Overdrevshus) kunne blive et støttepunkt og aktiv for skovgæster, som tager S-toget til
skoven. Det var ikke muligt at finde samarbejdspartnere, som ville leje huset, så vi har i stedet lejet det ud til Landsforeningen Frie Børnehaver.
Farum Lillevang: Vi har gennem mange år haft ambitioner om at etablere egentlige ridestier
aht. til både rytterne og de øvrige skovgæster. Vi har nu i samarbejde med de lokale ryttere
fastlagt en rundstrækning (primært på eksisterende spor), og rytterne bidrager med arbejdskraft og økonomisk tilskud, de har således søgt bl.a. søgt om midler i lokale grønne
partnerskaber.
Ny ridesti over Gisselfeldengen. Sagsgangen har ikke været elegant. En borger forslog, at
der blev etableret en bro over Tipperup Å til forbedring af ridestisnettet i Hareskovene. Projektet blev centralt udvalgt til gennemførsel med vores accept. Etablering af stien over Gisselfeldengen krævede en tilladelse i henhold til naturbeskyttelsesloven §3. Vi fik tilladelsen
fra kommunen; men DN kontaktede og meddelte os, at DN ville anke tilladelsen pga DN
mente, stien ville forringe naturværdierne i området, og DN bad os genoverveje sagen. Vi
genovervejede sagen og konkluderede, at det ikke kan udelukkes, at ridestien vil kunne forringe naturværdierne i området, og da der samtidig er sammenhæng i skovens ridestisnet
via Harevad Bro, er det ikke afgørende at have en ridesti over Gisselfeldengen og Tipperup
Å for at tilbyde rytterne gode vilkår; så vi droppede herefter projektet.
Skiltning ved jagt i Sperrestrup Skov: Vi har som aftalt på brugerrådsmødet den 17.3 2011
givet den lokale jagtforening lov til at skilte med en tekst skrevet af os om ”velkommen i
skoven”. Det bliver først afprøvet dette efterår, så der er pt. ingen erfaringer.
Fredning af Bøndernes Hegn og Aldershvile Skov: Intet nyt siden sidste møde.
P-plads ved Fuglehavevej syd for Jonstrup Vang blev nedlagt 31.3 2011. Vi har informerede
i lokalavisen om ændringen, og det har ikke efterfølgende resulteret i klager eller problemer,
så det må have løst nogen problemer for naboerne uden at genere for mange skovgæster.
Vandindvinding i Store Hareskov: Furesø Vandforsyning har fået tilladelse til at etablere 2
prøveboringer i Store Hareskov tæt på Gl. Hareskovvej og vest for S-banen. Hvis det bliver
en succes, så skal de erstatte boringer i Hareskovby, hvor man har konstateret BAM i vandet.

ML oplyste, at DN-Albertslund havde medvirket i udpegning af områder til erstatningsbiotoper (nye
søer) i Vestskoven som følge af Vejdirektoratet nedlægger nogle padde-biotoper pga etablering af
ny motorvej gennem skoven.

3. Fastsættelse af dato for de 2 faste møder i 2012
De to faste møder i 2012 blev fastsat til onsdag den 28. marts på Naturcenter Herstedhøje og onsdag 14. november på Fiskebæk Naturskole, begge gange kl. 14.30.
På mødet den 28. marts 2011 fastsættes dato og skov for det offentlige møde. Der sigtes på et
aftenmøde på en hverdag enten i juni eller august. I juni er det lyst i længere tid; men måske er det
vanskeligere at få borgerne ud til et møde?
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4. Evaluering af det offentlige møde den 16.8 2010 i Ravnsholt Skov
Der var enighed om at det var et godt møde med gode drøftelser og et meget flot fremmøde på 36
borgere. Enheden fik mange gode råd, som vil være til inspiration i det daglige arbejde.
KS fremhævede at styrelsen som opfølgning har foretaget følgende konkrete tiltag:
• I samarbejde med Allerød Kommune er der set på sti og adgangsforholdene mellem
Ravnsholt Skov og Allerød Sø, og styrelsen har netop færdiggjort arbejdet, så man nu kan
gå den foreslåede rundtur.
• Styrelsen har været i dialog med Allerød Skiklub om bedre vilkår for skiløbere. Indtil videre
har det resulteret i, at vi har givet tilsagn om at de må køre spor op i skovene og klubben
har foreslået miljøministeren, at klubben har en pulje får løjpeudstyr.
• Styrelsen har også været i dialog med Blovstrødløverne og anmodet dem om, at de løbe i
"smallere og mindre grupper" og sikre, at der er plads til at andre skovgæster kan komme
forbi, når der holdes hvil, trækkes ud osv.

5. Orientering om status for den ny affaldspolitik for enhedens skove.
KS opsummerede: 1. januar 2011 fjernede vi alle skraldespande fra enhedens arealer. Forud var
borgerne blevet orienteret i lokalpressen. I april måned blev borgerne igen orienteret forud for skovturssæsonen. Vi har naturligvis fået en del henvendelser og navnlig fra hundeluftere, som savnede
en spand til deres hundeposer. Vi har til hundeejerne oplyst, at det ikke er et krav, at man samler
hundelort op i en hundeskov, så hvis man ikke kan have hundeposen med hjem igen, så må man
lade lorten ligge.
Samlet set er det gået godt og har frigjort arbejdstimer og sænket omkostningerne til affaldsbortskaffelsen. Skovgæsterne har smidt ca. det samme affald i skoven uden for skraldespandene, som
”de plejer”. Dvs. de pæne/gode skovgæster har taget deres affald med hjem, mens ”slynglerne”,
som ikke kunne ramme skraldespandene sidste år, har fortsat deres adfærd. Og dvs. at genopstilling af skraldespandene ikke vil afhjælpe eventuelle problemer med affald i skoven; hvilket også et
vigtigt budskab til skovgæsterne som gruppe.
Samlet set har vi sænket vores affaldshåndtering med 75 % i mængde og sparet 100.000 kr til
bortkørsel mv. af affald. Vi har anvendt de frigivne ressourcer til naturpleje og publikumstiltag, f.eks.
reparation af huller i veje og på P-pladser, opkapninger og færdigrenovering af skovlegepladsen i
Vestskoven.
Rådets medlemmer har tilfredse med redegørelsen, og at ændringen havde frigivet ressourcer til
naturpleje og vedligeholdelse af publikumsfaciliteter.

6. Orientering om modtagne projektforslag til miljøministerens puljer
KS: Miljøministeren indkaldte forslag fra borgerne til projekter til ”familieskovturen” og ”initiativer for
børn og unge” med frist den 1.oktober 2011. Der er i alt 5,2 mio.kr til uddeling, og projekterne udvælges centralt. Naturstyrelsen har på landsplan modtaget virkelig mange henvendelser. Af samme
årsag vil sagsbehandlingen af de mange forslag komme til at tage et stykke tid. Efter endt prioritering kontaktes de forslagsstillere, der bliver tilbudt hjælp og støtte af Naturstyrelse. Projekter, der
søges gennemført vil blive publiceret på hjemmesiden.
Enheden har lokalt modtaget 22 forslag; og der er ikke lagt op til at enehden eller brugerrådet skal
prioritere forslagene.
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HB gjorde opmærksom på, at hvis der skal etableres en trampesti med bro, så bør stien etableres
så bred, at der er plads til en kørestol. På broen er det vigtigt med en 5 cm høj kant som ”kantsten”.
Under drøftelsen af hensyn til kørestole i naturen bekræftede SS og JJ, at styrelsen følger anvisningerne i Dansk Standard, således at kørestolsbrugerne f.eks. kan komme ind til borderne.

7. Forvaltning af lysåbne områder og stengærder
ABH ønskede en orientering om, hvordan det går med forvaltning af styrelsens arealer med lysåben
natur og stengærder, idet hun fandt det vigtigt med en god pleje af de lysåbne arealer; også aht til
skovgæsternes oplevelsesmuligheder af andet end brændenælder. ABH havde en forventning om, at
styrelsen viser vejen ved også at fremme potentiel natur.
JSN orienterede om styrelsens politik. Styrelsen sørger naturligvis for at de lysåbne naturarealer
bliver plejet iht gældende lovgivning. Styrelsen har imidlertid begrænsede økonomiske midler, og
derfor prioriteres det højest at foretage den ”perfekte” naturpleje på de værdifuldste naturarealer som
Småsøerne, arealerne i Mølleådalen og Djævlemosen i Jonstrup Vang. På det mindre værdifulde
arealer som Ravnehusengene prioriteres pleje lavere. Det sidste indebærer, at arealet bortforpagtes
til heste, som kan betale mere for græsningen end kreaturer. Endvidere tilstræber styrelsen at slå
opvækst på stendiger 1 gang årligt og også skrænterne med Gl. Hareskovvej og Skovdiget tilstræbes
stået 1 gang hvert efterår.
ABH fremhævede at det var vigtigt at styrelsen nåede at slå stendigerne og skrænterne. ABH påpegede, at efterårsslåning ikke er det optimale tidspunkt til at fremme en alsidig natur. ABH mener
ikke, at hestegræsning begrænset til sommerferien kan kaldes naturpleje. ABH foreslog at styrelsen
krævede, at der blev taget et høslet på arealer til hestegræsning før hestene blev sat ud; f.eks. burde
det som minimum være et krav i kontrakten på den højtliggende Ravnehuseng.
KS takkede for de gode råd og nævnte, at styrelsen ville overveje krav til høslet på arealer til hestegræsning, hvor det ved sommergræsning er muligt og økonomisk realisabelt.

8. Triathlon i og ved Bastrup Sø
KS: Gennem en årrække har Ganløse Tri arrangeret et stævne i juni måned. De har haft en stor
vækst i antallet af deltagere, og dette år var der 800 deltagere. Arrangøren har haft en god dialog
med naboerne i området og selve stævnet er afviklet uden de store problemer, selvom det naturligvis påvirker naboerne. I år var der imidlertid en stor træningsaktivitet før og efter stævnet; og det
resulterede i klager til os som grundejer fra naboerne, fra Foreningen Naturparkens Venner, DNAllerød og Fiskeringen (som forpagter lystfiskeriet).
Vi holdt derfor et møde med repræsentanter for naboerne, Allerød Kommune (som skal godkende
cykelruten og ændringer i færdselsforholdene) og triathleterne, og brugerrådet har ved mail af 5.
oktober får en kopi af styrelsens konklusion og mødereferat, vedlagt som bilag.
TB fremhævede, at Bastrup Ruin er et nationalt mindemærke, og at parkeringspladsen kun har
plads til 8 biler. TB mener ikke, der er plads i området til store idrætsstævner.
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Medlemmerne af rådet have en livlig drøftelse om naturbeskyttelse og benyttelse og om prioriteringen af og mulighederne for at anvende området til store idrætsarrangementer. KS fremhævede at
det er lovligt for alle at parkere på styrelsens P-plads og med dette som basis at løbe, cykle og
svømme sig en tur. KS var overbevist om, at det vil have en effekt, at triathleterne indskærper overfor klubberne, at der ikke må organiseres triathlontræning med udgangspunkt fra Bastruptårnet. KS
ville endvidere kontakte Ganløse Tri for at drøfte mulighederne for at stævnet på sigt flyttes væk fra
juni måned aht. fuglenes yngletid.

9. Status for Natura2000 planerne
KS og JSN orienterede: Regeringen har endnu ikke fastlagt den videre proces, men i sagens natur vil vi alle
snart høre mere til processen med færdiggørelse af planerne og udarbejdelse af indsatsplaner. Lokalt er styrelsen i gang med sin del af planlægningen, således at processen kan sættes hurtigt i gang.

10. Status for projekt Mølleåen
KS orienterede:
Delprojekt: Rent vand i Mølleåsystemet:
Det er planen, at renset spildevand skal ledes fra Lundtofte Renseanlæg til Mølleåsystemet via
Kalvemosen og Vejlesø. Der er inden for det sidste år flere forudsætninger, der har ændret sig i
forhold til det oprindelige projekt. EU Kommissionen har stillet bevillingen i bero indtil VVMprocessen og alle tilladelser er på plads og er færdige senest 31. marts 2012. VVM-rederøgelsen
er i offentlig høring frem til den 15. november 2011.
Delprojekt: Natura2000 og naturpleje i Mølleåsystemet:
Der arbejdes med projekter i 4 områder: Vaserne, Klevads Mose, Farum Sortmose/Præstemose og
Ravnholm. Arbejdet med rydninger er gennemført, og der er udarbejdet en rapport om naturtilstanden i de to arealer: Klevads Mose og Vaserne. Arealerne er nu overgået til en driftsfase, hvor
kommunerne og Naturstyrelsen hver især har ansvaret for at naturværdierne bevares.
Delprojekt: Vandløbsrestaurering i Mølleåsystemet:
Der arbejdes med områderne: Hestetangs Å, Vassingerødløbet og Dumpedalsrenden.
Detailprojekteringen for Hestetangs Å, Vassingerødløbet og Dumpedalsrenden i Rude Skov er
gennemført. Det var planen, at arbejdet skulle være gennemført i efteråret 2011, men det er pt.
stillet i bero indtil VVM-proces mm. for delprojekt "Rent vand i Mølleåsystemet" er færdig. Arbejdes
forventes udført i 2012.
Andre delprojekter: Sti rundt om Farum Sø
Som et delprojekt samarbejder Naturstyrelsen og Furesø Kommune om markering af en sti rundt
om Farum Sø med markering af afstande for motionister og naturoplysninger for de interesserede
borgere. Der planlægges efter en indvielse i foråret 2012.

11. Status for skovrejsning
KS, JSN og JPB orienterede:

•

Himmelev Skov: Intet nyt om erhvervelser. Bygningerne til Herregårdsvej 70 bliver snart udbudt
til salg. En lokal borger har skaffet fondsmidler til etablering af en skovfitnessbane. Styrelsen
har sagt ja en række redskaber (primært i træ) og drøfter placering og skiltning i skovrejsningsrådet den 9.11 2011.
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Gulddysse Skov: Der blev holdt 10 års fødselsdag den 29.maj 2011 med indvielse af shelter til
udeskole og brug for skovgæster. Styrelsen har erhvervet en ejendom med ca. 9 ha indenfor
projektområdet, og som gør det muligt at anlægge sti mellem skovens nordlige og sydlige del.
Stien er under etablering, men bliver først helt færdig i foråret 2012.
Sperrestrup Skov: Intet nyt.
Solhøj Fælled: Intet nyt.
Tune Skov: Skoven blev indviet den 13.4. En del af tilplantningen må udskydes, da der ikke
kunne skaffes agern til såningerne. Der er skaffet agern til 2012. Der er via jordfordeling erhvervet yderligere 10 ha i vest og fået samlet 10 ha i øst. Samlet set ejer styrelsen nu 55 ha, hvoraf
de 45 ha er sammenhængende og færdigtilplantet i 2012.
Greve Skov: En del af tilplantningen måtte udskydes, da der ikke kunne skaffes agern til såningerne. De planlagte egebevoksninger bliver sået i foråret 2012. Styrelsen har erhvervet yderligere 45 ha vha. jordfordelingen i 2011; disse er nu planlagt i samarbejde med skovrejsningsrådet og tilplantes i 2012 og 2013. Samlet set er skoven nu oppe på 110 ha, hvoraf de 105 ha er
sammenhængende.
Hørup skove: Styrelsen har den 1.11 2011 erhvervet gården Toftekilde på 23 ha. De 14 ha
ligger i projektområdet og er nabo til de nuværende arealer. Arealet udenfor projektområdet forsøges mageskiftet. Bygningerne med 1,5 ha vil blive solgt i 2012. Skovrejsningsrådet vil blive
indkaldt til møde i efteråret 2012.
Kildebrønde Skov: Ingen erhvervelser.
Vestskoven: Ingen nye erhvervelser.

En jordfordeling med henblik på at erhverve arealer til Solhøj Fælled samt Tune, Greve og Kildebrønde skove er i gang, så styrelsen forventer nye erhvervelser til disse projekter i løbet af 2012.

12. Eventuelt
TB: Udmundingen af Undinevej i Lyngevej er blevet flyttet. Det vil være et stort lokalt ønske, at der
kom ind sti ind i skoven udfor Undinevej, således at dette sted bliver forbundet med skovens stisystem. KS var opmærksom på ønsket/behovet, som han vurderede som relevant, men kunne oplyse
at styrelsen pt. ikke har midler til at etablere en ny sti.
ABH henviste til Naturstyrelsens vejledning om flagermus og spurgte til målgruppen. KS oplyste at
målgruppen var såvel offentlige som private skovejere; og at Naturstyrelsen via sine politikker og
sin certificering af skovdriften automatisk vil sikre økologisk funktionalitet på styrelsens arealer.
GB roste, at styrelsen var med i arrangementet ”Dark Skies”.
Det aftaltes i øvrigt, at medlemmerne at brugerrådet skal have tilsendt et oversigtskort over Naturstyrelsen Østsjællands arealer.
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Bilag til punkt 8
Referat fra møde den 27.9 2011 om triathleters brug af området ved
Bastrup Sø og Bastruptårnet

Østsjælland
J.nr. NST-811-00369
Den 5. oktober 2011

Deltagere:
Ole Madsen, Stengårdsvej 3, Bastrup – som nabo
Steffen Mattrup Lund Hansen, Ganløse Tri-Center
Morten Fenger, Dansk Triathlon Forbund
Jeanett Werge, Allerød Kommune.
Lars Stubkjær Nielsen, Naturstyrelsen Østsjælland
Kim Søderlund, Naturstyrelsen Østsjælland

Mødet var indkaldt af Naturstyrelsen som følge af at en række naboer, Fiskeringen, DN Allerød og
Foreningen Naturparkens Venner havde klaget over stor aktivitet af triathleter i maj og juni 2011 i
forbindelse med at Ganløse Tricenter afholdt stævne den 4. juni 2011. Når Naturstyrelsen havde
indkaldt til mødet, var det i egenskab af ejer af søen og den nordlige bred samt Bastruptårnet.
På baggrund af drøftelserne på mødet konkluderede Kim Søderlund:
•
•
•
•
•

Det er lovligt for borgere at køre ud i bil og på cykel til parkeringspladsen ved Bastruptårnet
og svømme i søen.
Organiserede aktiviteter, som selve stævnet, kræver tilladelse fra Naturstyrelsen som ejer.
Allerød Kommune skal også give sin tilladelse til et cykelløb på offentlig vej.
Problemerne med stævnet den 4.6 2011 var ikke selve afviklingen af stævnet den 4.6 2011;
men den organiserede og uorganiserede aktivitet før og efter stævnet.
At problemerne med stor træningsaktivitet før og efter stævnet var på et urimeligt niveau for
området og dets almindelige gæster og beboere.

•

Naturstyrelsen vil godkende et stævne igen i juni 2012 forudsat, at Ganløse Tri-center og
Dansk Triathlon Forbund indskærper overfor klubberne, at der ikke må organiseres triathlontræning med udgangspunkt fra området ved Bastruptårnet både før og efter stævnet. Der
kan f.eks. henvises til svømmebanen i Furesøen ud for Furesøbad. Naturstyrelsen forventer
at indskærpelsen vil virke; men gør den det ikke og en stor del af problemerne kan lokaliseres til at være organiseret triathlon-klubtræning, så vil Naturstyrelsen ikke fremover give tilladelse til et triathlonstævne ved Bastruptårnet.

•

Naturstyrelsen er opmærksom på, at Ganløse Tri-Center og Dansk Triathlon Forbund ikke
kan lastes for svømning/svømmetræning i søen, som foretages af klubber/firmaer/private,
der ikke er under triathlon-forbundet; f.eks en firmasportsklub eller Dansk Svømmeunions
voksende "open water" segment, som jo ikke er triathleter. Det betyder, at al svømning ikke
kan ”tilskrives” triathleterne.

•

Dansk Triathlon Forbund vil undersøge, om der kan skaffes adgang til Bastrup Sø fra Undinevejs Campingplads. Såfremt det er muligt, vil Naturstyrelsen være positiv overfor, at der
udlægges bøjer i Bastrup Sø´s sydvestlige til svømmetræning. Den endelige placering af
bøjerne vil ske med inddragelse af Fiskeringen aht. lystfiskeriet.
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